
REGlONÁLNE SYMPÓZIUM SVETOVEJ PSYCHIATRICKEJ ASO
CIÁCIE "MENIACA SA PSYCHIATRIA V MENIACEJ SA SPOLOL:
NOSTI" , BUDAPEŠŤ, 23 . - 25.8.1991 

Sympózium sa konalo v dňoch 23 . - 25 . 8. 
1991 v Budapešti pod záštitou WPA . 

Spoluorganizátormi boli psychiatrické spo
loénosti stredoeurópskych a východoeuróp
skych krajín . Konferencie sa zúčastnili psychia
tri z CSFR, ZD všetkých európskych krajín , 
reprezentatívna bola i účasť zo zámoria (napr. 
Kanada, USA , Južná Afrika , Austrália , Egypt , 
India, Hong-Kong a pod.). 

Sympózium prebiehalo v paralelných mini
sympóziách orientovaných na určité úzke i šir
!ic témy (napr. schizofrénia, ale aj poruchy 
stravovania , psychoonkológia a pod .). 
Časl programu sa venovala aj problematike 

alkoholovej a drogovej závislosti. Prvému blo
ku prednášok o závislosti ach predsedali prof. 
Stefanis z Grécka a Dr. Rydberg zo Švédska. 
Rydberg sa v prednáške venoval vzťahu dg . 
okruhov 303, 304, 300 a 296. Zdóraznil vysokú 
komorbiditu pri alkoholizme, závažný je výskyt 
dcpresií u alkoholikov (30 - 40 %). Stefanis re
feroval o verkom súbore 176 pacientov s pre
važne heroínovou závislosťou. V súbore sa vy
skytla vysoká iná psychiatrická komorbidita 
(afektívne poruchy v 25 %, anxiózne poruchy 
31 ,8 %, sexuálne poruchy 46 %, alkoholová zá
vislosl 58,5 %, schizofrénia 6,2 %, poruchy 
osobnosti 69,3 %). Obdobnou problematikou 
sa zaoberal vo svojej prednáške Lopez Ibor. 
Prezentoval dva madridské súbory (n = 433 
a 94) pacientov s drogovou závislosťou (kana
bis. LSD , amfetamín, heroín , kokaín , alko
hol) . Opal sa demonštrovala vysoká psychia
trická komorbidita (afekt, poruchy , toxické 
psychózy, suicídiá a pod .). Talianski autori 
Tempesta a spol. sledovali súbor 390 pacientov 
v II rozličných oblasti ach Talianska. V 82 % 
išlo o ralOe typy opiátovej závislosti . Opať 
sa demonštrovala vysoká psychiatrická komor
bidita (v 17 % organicita, v 17 % anxiózne sta
vy, I' 26 % "dystýmia", v 38 % maniodepresív
na psychóza , nehovoriac o početnom zastúpení 

porúch osobnosti). Títo autori upozornili 
aj na vysokú somatickú komorbiditu . 80 pa
cientov bolo HIV pozitívnych . Maďarský autor 
Kurimay sa zameral na depresívne stavy u závis
lých a na ich vplyv na fungovanie rodiny. 
Kokkevi so svojimi spolupracovník mi z Grécka 
sa v prednáške dotkli spósobu aplikácie drog , 
detailne analyzovali intravenóznych abuzérov 
a vzťahu k AIDS infekcii . Tento fakt prináša sa
mozrejme ďalšie komplikované psychiatrické 
a medicínske problémy. 

O celom tomto bloku prednášok sa otvore
ne , priatelsky a detailne diskutovalo . Prednáš
ky i následná diskusi a mali jediné resumé pre 
WPA a WHQ. Problematika závislých od alko
holu a iných drog pri vysokej psychiatrickej 
a somatickej komorbidite zostáva jadrovou 
psychiatrickou a medicínskou problematikou. 
Snaha vytrhávať problematiku AT z psychiatrie 
sa označila za medicínsky nebezpečnú . V dis
kusii sa samozrejme uznalo , že problematika 
má aj svoje príslušné sociálne a iné dimenzie . 

Ďalší blok prednášok s problematikou 
AT mal už charakter vorných diskusií (predse
dali Piotrowski a Lipcsey). Odzneli prednášky 
o alkoholizme žien (Rumunsko) , o vysokej sui
cidalite u alkoholikov v Polsku , o diferencova
nej preva1encii alkoholizmu u róznych pohlaví 
(L:ína). Iné prednášky mali vyslovene úzku té
mu (napr. Mercadate z Talianska referoval 
o vzostupe adenozintrifosfatázy verytrocytoch 
alkohol ikov). 

Konferencia bol a zaujímavá (napr. velmi za
ujímavý blok prednášok o schizofrénii z kliniky 
v Mainzi moderoval prof. Hafner) aj v iných pa
ralelách . 

Spoločenský význam podujatia zdóraznila 
účasť maďarského prezidenta A . G6ncza , i pre
z.identa Svetovej psychiatrickej asociácie Costa 
e Silvu z Brazílie . 

V. Novotný 

ZPRÁ VA Z EXKURZE DO KAROLlNSKA INSTITUTET A MAGNUS 
HUSS CLlNIC VE STOCKHOLMU 

Karolinska Insti tutet je výzkumuou a školící 
!véd,kou základ nou na poli medicíny . Celkově 
m<Í 140 oddělení a pro svoj i vysokou reputaci 
má právo volit nosi te le Nobelovy ceny pro me
dicínu a fyziologii . Svá hlavní klinická praco-

viště má v osmi stockholmských nemocnicích ; 
nejbližší, a tím i nejužší kontakt má s Karolin
ka Hospital , kde je také protialkoholní prima
riát , nazývaný Magnus Huss Clinic , založený 
v r. 1961. Výhodou tohoto primariátu díky spo-
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